Zápisnica

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 11. apríla 2019
Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Michal Sitek, Jozef Krúpa, JUDr. Ľubomír Kuboš a Rastislav Malatinka
Ospravedlnený: Bc. Pavol Kudzbel, Mgr. Dávid Kanderka a Jozef Korčuška
Ing. Miroslav Bulla
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov.
Skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu rokovania OZ. Nik z prítomných k nemu nemal pripomienky.
Starosta navrhol vypustiť bod č. 7, ktorý sa dotýka zámeru predaja obecného majetku (na jeho
schválenie je potrebná 3/5 väčšina poslancov - teda 5).
Hlasovanie za pôvodný program rokovania - nik z prítomných poslancov, proti - štyria poslanci
(Michal Sitek, Jozef Krúpa, JUDr. Ľubomír Kuboš a Rastislav Malatinka).
Hlasovanie o pozmenenom programe rokovania: Za hlasovali všetci štyria prítomní poslanci
(Michal Sitek, Jozef Krúpa, JUDr. Ľubomír Kuboš a Rastislav Malatinka).
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie starosta navrhol Jozefa Krupu a Rastislava Malatinku. Za Jozefa Krupu
hlasovali traja poslanci: Michal Sitek, JUDr. Ľubomír Kuboš a Rastislav Malatinka. Jozef Krúpa sa
hlasovania zdržal. Za Rastislava Malatinku hlasovali traja poslanci: Michal Sitek, Jozef Krúpa a
JUDr. Ľubomír Kuboš. Rastislav M alatinka sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Ľubomíra Kuboša a Michala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.
K bodu číslo 4: Informácie starostu obce Podbiel
Starosta prítomných informoval, že 28.3.2019 bolo na OÚ v Podbieli zvolané pracovné stretnutie
ohľadom zaťaženia mostného objektu č. 2300-001, ktorého sa zúčastnili: JUDr. Miroslav Bachynec,
p. Jozef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel, p. Pavol Hruboš, p. Kolenčík, Ing. Katarína Kotková - hlavný
mostár SC ŽSR, Ing. Gabriela Tisoňová za ŽSK, Ing. Martin Slabej SC ŽSK, Ing. Michal Žáčik
ORPZ Dolný Kubín. Z rokovania boli prijaté nasledovné uznesenia:
- ŽSK preverí možnosti dopravného značenia tak, aby bola zabezpečená základná dopravná
obslužnosť obyvateľov v zmysle vypracovanej diagnostiky mosta.
- ŽSK nechá overiť prepočet zaťažiteľnosti reálneho vozidla prechádzajúceho po moste - ako na
jedno vozidlo, tak na jednu nápravu.
- preveriť možnosť výstavby a prenájmu náhradného premostenia so zaťažiteľnosťou min 40t.

- preveriť možnosť prestavby existujúceho mosta
Opätovné stretnutie zúčastnených je naplánované 24.4.2019.
Ďalej starosta prítomných oboznámil s nasledovným:
- v mesiaci marec bol vysúťažený dodávateľ prístavby požiarnej zbrojnice Podbiel. Spolu
s revitalizáciou chodníka by celá realizácia mala byť hotová do konca októbra 2019 a je
rozpočtovaná na 48 000 €.
- na prokuratúru bol doručený podnet Anny Janíkovej a spol. zo dňa 19.3.2019 ohľadom
preskúmania zákonitosti postupu rokovania OZ a uznesení č. 18/2019, 19/2019 20/2019 a 21/2019.
- do konca apríla má byt' ukončené zateplenie MŠ a obecného úradu.
- proti Rozhodnutiu o uskutočnení JPU v Podbieli boli podané dve námietky.
- bola vykonaná finančná a vizuálna kontrola stavby kanalizácie a vodovodu v lokalite Pod
Pálenicou, ktorou nebolo zistené pochybenie pri realizácii projektu.
p. Jozef Krúpa navrhol, aby OZ schválilo uznesenie, v ktorom ukladá obci Podbiel listom osloviť
poslancov za ŽSK, aby prišli do Podbiela a zaoberali sa problematikou mosta na Zámostie.
Starosta k uvedenému povedal, že sa hľadajú riešenia tejto situácie a to buď: obchádzková trasa pre
nákladné autá, výstavba nového mosta, prípadne rekonštrukcia starého mosta s tým, že bude
ponížená nosnosť mosta. Podľa informácií od p. Jackulíka ale nie sme v prioritách na investičné
akcie na cesty a mosty v tomto roku zaradený.
K bodu č. 5 - Správa o plnení uznesení
Starosta obce skonštatoval, že od zvolenia nového OZ bolo prijatých 24 uznesení. Uznesenia
schvaľovacieho charakteru boli splnené. Uznesenia s udelením čestného občianstva a udelenia fin.
odmeny budú splnené pri samotnom akte odovzdávania. Uznesenia prijaté v predchádzajúcom
volebnom období skontroluje hlavný kontrolór obce.
K bodu č. 6 - Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Rastislav Malatinka sa opýtal na stav vysporiadania cesty Pod Pálenicou, starosta uviedol, že sme
zavkladovali ďalšiu zmluvu. Obec oslovila aj Júliusa Siteka, ktorý nereagoval a tak sa začne proces
vyvlastňovania.
Michal Sitek mal otázku na vykupovanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a cintorín.
Starosta mu odpovedal, že oslovil zatiaľ 3 majiteľov a na cintoríne tiež troch. Michal Sitek
upozornil na chátrajúce ihrisko medzi radovkami. Rastislav Malatinka sa opýtal na možnosť založiť
na obci - obecný podnik, ktorý by vykonával v obci údržbu. Prípadne zamestnať pracovníka, ktorý
by to vykonával na trvalý pracovný pomer.
Jozef Krúpa sprostredkoval otázku od Ing. Jána Siteka, pretože zo stránky www.podbiel.sk bol
odstránený link na športový klub TJ ŠK Podbiel, kde boli umiestnené fotky z podujatia - Beh SNP.
Na tento čerpal dotáciu a teraz mu hrozí, že o ňu príde, pretože nesplnil podmienku zverejnenia
fotiek z akcie.
Ďalej upozornil na skutočnosť, že sa na obecnom zastupiteľstve neprejednávalo zrušenie
spoločného stavebného úradu a podľa jeho názoru ho má najprv OZ zrušiť a následne schváliť nový
stavebný úrad. Vyslovil nespokojnosť s pracovníčkou Ing. Gossányiovou a požiadal hlavného
kontrolóra aby na najbližšie OZ predniesol komplexnú správu o kontrole činnosti stavebného úradu
v Podbieli od 1.1.2018 do 11.4.2019, podľa jeho názoru Ing. Gossányiová nedodržiava správny
poriadok a sťažovalo sa na ňu ďalších päť ľudí. Starosta vyslovil názor, že by mala dostať priestor
na svoju obhajobu a podľa jeho názoru je plne spôsobilá túto funkciu vykonávať. Po ďalšej diskusii
starosta uviedol , že Ing. Gossányiová vykonáva prenesený výkon štátnej správy a kontrolovať ju
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môže jej nadriadený orgán, teda krajský stavebný úrad, nie hlavný kontrolór obce tak ako to žiada
p. poslanec Krúpa.
Ďalší návrh uznesenie od p. Krupu bol, aby v časti ukladá OÚ - listom vyzval p. Kolenčíka, aby do
konca roka ukončil drevársku činnosť na Zámostí a aby si prevádzku presťahoval medzi cestné
stavby a pílu. Týmto bude mať priestor na prevádzku a zároveň nebude vynášať blato ku stanici, ani
hučať štiepkovacím strojom.
Starosta k uvedenému uviedol, že na Zámostí je treba riešiť viac problémov a viacero prevádzok
preto navrhol zvolať pracovné stretnutie poslancov, kde túto problematiku dôkladne prekonzultujú,
s týmto riešením súhlasil aj p. Krúpa.
p.Jozef Krúpa tiež navrhol, aby sa na druhú časť starej škôlky dala namontovať tabuľa “N a
prenájom“ a tiež, že treba urobiť zoznam majiteľov pod miestnou komunikáciou v lokalite Pleso,
a na cintoríne s uvedením ceny za m2 a zverejniť to na úradnej tabuli a novinách.
Do interpelácií sa ďalej zapojil JUDr. Miroslav Bachynec , ktorý povedal, že p. Jozef Krúpa ničí
most preťaženými nákladnými autami ale rieši hluk štiepkovača, ktorý aj tak onedlho skončí.
Opýtal sa či má p. Krúpa právo vstúpiť do listín obce, keďže podal udanie na výruby bielych plôch,
p. Jozef Krúpa povedal, že nebude reagovať na interpeláciu JUDr. Bachynca ale čo sa týka mosta
uviedol, že problémy s ním nastali už vtedy, keď sa z drevoskladu po vojne začalo voziť drevo.
Anton Janík podal návrh, aby sa na OZ predstavil nový predseda pre životné prostredie
a prezentoval svoj plán práce.
„Za“ uznesenie, v ktorom OZ žiada ŽSK, ako správcu mostnej konštrukcie 2300-001 o urgentné
riešenie nevyhovujúceho stavu v obci Podbiel a tiež vypracovanie možnosti obchádzkovej trasy,
prípravu projektovej dokumentácie pre novú mostnú konštrukciu a urýchlenú prípravu realizácie
výstavby nového mosta hlasovali všetci štyria prítomní poslanci : Michal Sitek, Jozef Krúpa, JUDr.
Ľubomír Kuboš a Rastislav Malatinka.
K bodu č. 8 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Ľubomír Kuboš
Michal Sitek

¡c
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 25/2019 až 30/'
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
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